VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO:
UČITEL ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
•

hledáme uchazeče, který je kvalifikovaný pro výuku odborných předmětů v novém oboru
AUTOELEKTROTECHNIK.

Požadujeme:
• požadujeme středoškolské středoškolské vzdělání v elektrotechnickém směru případně obor
Autotronik,
• dobrá znalost práce na PC (MS Windows, MS Office především Excel, práce s balíkem O365,
práce s MS Teams),
• znalosti v oblasti silničních vozidel,
• pečlivost, důslednost a spolehlivost,
• komunikativnost, iniciativní a aktivní přístup,
• ochotu se dále vzdělávat.
Výhodou:
• znalost anglického jazyka na úrovni B1,
• odborná způsobilost v elektrotechnice,
• znalosti v oblasti autoditanostiky,
• řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič,
• zkušenosti z mimoškolské praxe.
Nabízíme:
• odpovídající platové ohodnocení – zařazení do 12. platové třídy (32 170,- až 41 940,-) bez
příplatků,
• po ukončení zkušební doby odpovídající osobní ohodnocení,
• práci na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně),
• pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení,
• možnost práce v moderním prostředí, přístup k novým technologiím,
• možnost seberealizace a odborného růstu,
• možnost zapojení do mezinárodních projektů,
• služební notebook,
• zaměstnanecké výhody (320 hod. dovolené, závodní stravování na pracovišti, příspěvek na
sport a kulturu),
• nástup možný od 29. 8. 2022.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
• motivační dopis se souhlasem ke zpracování osobních dat podle zákona č. 110/2019 Sb. o
zpracování osobních údajů v platném znění, včetně údajů - jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná,
telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis
• strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
• doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborných kurzech v prostých kopiích,
• přihlášky zasílejte mailem Ing. Barboře Karasové na adresu karasova@spsoa.cz
do 20. 6. 2021.

…………………………………………
Ing. Jan MECA
ředitel organizace

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO:
UČITEL VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ
•
•
•

hledáme uchazeče, kteří jsou kvalifikování pro výuku některého z následujících předmětů:
český jazyk, německý jazyk, matematika, informační technologie.
o volné pracovní místo učitele se mohou hlásit také uchazeči, kteří jsou kvalifikováni pouze
pro výuku jednoho z výše uvedených předmětů nebo jejich kombinace.
Počet volných míst: 3

Požadujeme:
• požadujeme VŠ vzdělání
• splnění kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících pro výuku na
střední škole,
• dobrá znalost práce na PC (MS Windows, MS Office především Excel, práce s balíkem O365,
práce s MS Teams),
• pečlivost, důslednost a spolehlivost,
• komunikativnost, iniciativní a aktivní přístup,
• ochotu se dále vzdělávat.
Výhodou:
• znalost anglického jazyka na úrovni B1,
• řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič,
• zkušenosti z mimoškolské praxe.
Nabízíme:
• odpovídající platové ohodnocení – zařazení do 12. platové třídy (32 170,- až 41 940,-) bez
příplatků,
• po ukončení zkušební doby odpovídající osobní ohodnocení,
• práci na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně),
• pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení,
• možnost práce v moderním prostředí, přístup k novým technologiím,
• možnost seberealizace a odborného růstu,
• možnost zapojení do mezinárodních projektů,
• služební notebook,
• zaměstnanecké výhody (320 hod. dovolené, závodní stravování na pracovišti, příspěvek na
sport a kulturu),
• nástup možný od 29. 8. 2022.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
• motivační dopis se souhlasem ke zpracování osobních dat podle zákona č. 110/2019 Sb. o
zpracování osobních údajů v platném znění, včetně údajů - jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná,
telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis
• strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
• doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborných kurzech v prostých kopiích,
• přihlášky zasílejte mailem Ing. Barboře Karasové na adresu karasova@spsoa.cz
do 20. 6. 2021.

…………………………………………
Ing. Jan MECA
ředitel organizace

